NOLLA TAPATURMAA -FOORUMIN XVI JÄSENSEMINAARI
Asenteella kohti parempaa turvallisuutta!

15.-16.5.2013
Kylpylähotelli Rantasipi
Tropiclandia, Vaasa

NOLLA TAPATURMAA -FOORUMIN XVI JÄSENSEMINAARI
Asenteella kohti parempaa turvallisuutta!
Nolla tapaturmaa -foorumi on vuodesta 2003 saakka toiminut suomalaisten työpaikkojen verkosto. Foorumin
tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Olet lämpimästi
tervetullut kanssamme keskustelemaan, oppimaan, omaksumaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä,
verkostoitumaan ja viihtymään!

Keskiviikko 15.5.2013
Päivän puheenjohtaja: aluejohtaja Rauno Hanhela, Työterveyslaitos
08.30 - 09.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.30 - 09.45 		
Tervetuloa! Seminaarin avaus ja järjestäytyminen
			aluejohtaja Rauno Hanhela, Työterveyslaitos
09.45 - 10.30 		
			

Mekin liityimme foorumiin!
työsuojelupäällikkö Jyri-Jukka Laitinen, Itella Oyj

			TYÖTURVALLISUUDEN TASOLUOKITUKSET 2012
10.30 - 11.00		
			
			

Kunniakirjojen jako
johtaja Liisa Hakala, sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto
palvelukeskuksen päällikkö Mika Liuhamo, Työterveyslaitos

11.00 - 12.00 		

Lounas, majoittuminen

12.00 - 12.30 		
Näin me sen teimme!
			Tasoluokan III puheenvuoro
12.30 - 13.00 		
Näin me sen teimme!
			Tasoluokan II puheenvuoro
13.00 - 13.30 		
Näin me sen teimme!
			Tasoluokan I puheenvuoro
13.30 - 14.00 		
Iltapäiväkahvi, majoittuminen
			
			TYÖPAIKKAVIERAILUT					
14.00 - 14.30 		
Siirtyminen busseilla kohteisiin 				Ryhmä D
											Tropiclandia
14.30 - n. 16.00
Ryhmä A 		
Ryhmä B
Ryhmä C
			ABB Strömberg Park Vacon Oyj
Villa Strömsö
			

Vapaata / ohjelmaa kylpylän tarjonnan mukaan

19.00 - 21.00 		

Seminaaripäivällinen

Torstai 16.5.2013
Päivän puheenjohtaja: Foorumin johtoryhmän jäsen
07.00 - 09.00 		

Hotelliaamiainen, mahdollisuus aamu-uintiin

08.30 - 09.00

Ilmoittautuminen ja aamiainen 2. päivään osallistujille

09.00 - 09.15 		
Päivän avaus, yhteenveto 1. päivästä
			puheenjohtaja ja osallistujat
09.15 - 10.00 		
			

Hearts & Minds – asenne kohdalleen
turvallisuuspäällikkö Esko Tirkkonen, Wärtsilä Finland Oy

10.00 - 10.15 		

Tauko, huoneiden luovutus

10.15 - 11.00 		
			

Asenne ratkaisee – aina?
hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

11.00 - 12.00 		
Tuumaustunti: Millainen foorumi on vuonna 2030?
			puheenjohtaja ja projektiryhmä
12.00 - 13.00 		

Lounas, huoneiden luovutus

13.00 - 14.00 		
			

Asenteella hyvää tulosta!
toimitusjohtaja Laura Suorsa, Tutoris Oy

Vuoden 2012
positiivisin pomo!

14.00 - 14.30 		
Foorumin toiminta 2013
			projektiryhmä
14.30 - 14.45 		
Yhteenveto seminaarista ja foorumin toiminnasta
			puheenjohtaja ja projektiryhmä
14.45 - 15.15 		

Iltapäiväkahvi ja seminaarin päätös

NOLLA TAPATURMAA -FOORUMIN XVI JÄSENSEMINAARI
Asenteella kohti parempaa turvallisuutta!
Aika
15.-16.5.2013
Paikka		
Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia, Rantasipi-sali
		Lemmenpolku 3, 65170 VAASA
		www.rantasipi.fi/hotellit/tropiclandia/
Hinta		
420 € / 2 pv ja 300 € / 1 pv (+ alv 24 %)
Hinta sisältää jaettavan sähköisen aineiston, tutustumiskäynnit kuljetuksineen sekä ohjelman mukaisen tarjoilun
päivällisineen. Seminaarin hinta ei sisällä majoitusta. Samalta jäsentyöpaikalta joka neljännelle kahden päivän
maksun maksavalle ilmoittautujalle myönnetään 50 % alennus osallistumismaksusta, kun ilmoittautuminen on
tehty ryhmäilmoittautumisena ja laskutus tapahtuu samalla laskulla (yksi laskutusosoite).
Ilmoittautuminen
Linkin sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään, tapahtuman palvelutunnuksen ja muut ilmoittautumisohjeet
löydät foorumin ekstranetistä: www.nollatapaturmaa-foorumi.fi/ekstranet. Ekstranetin
jäsentyöpaikkakohtaiset tunnukset saat työpaikkasi Nolla tapaturmaa -foorumi-yhteyshenkilöltä.
Seminaaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessasi saat sähköpostiisi vahvistuksen, jossa
on henkilökohtainen palvelutunnuksesi. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2013. Tähän päivämäärään saakka voit
myös henkilökohtaista palvelutunnustasi käyttäen tehdä muutoksia ilmoittautumiseesi tai perua osallistumisen.
Peruutusehdot
Osallistumisen peruutuksista 1.5.2013 alkaen veloitamme 50 % osallistumismaksusta (+ alv 24 %) ja 10.5.2013
alkaen 100 % osallistumismaksusta (+ alv 24 %). Nämä peruutukset ilmoitetaan Nolla tapaturmaa
-foorumiin, ks. yhteystiedot alla.
Majoitus
Seminaarin osallistujille on varattu huonekiintiö Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandiasta. Huonevaraukset ja
maksut jokainen hoitaa itse. Huonekiintiöhinnat ovat voimassa 30.4.2013 saakka.
Varaukset puhelimitse: 06 283 8000 tai sähköpostilla: tropiclandia.rantasipi@restel.fi
Mainitsethan varatessasi tunnuksen TYÖTERVEYSLAITOS.
Huonehinta on 90 € / yhden hengen huone. Hinta sisältää aamiaisen ja kylpylänkäytön.
Lisätietoja
Sisällöstä palvelukeskuksen päällikkö Mika Liuhamo, mika.liuhamo@ttl.fi, p. (030) 474 8620 ja
käytännönjärjestelyistä viestintäassistentti Päivi Sormunen, paivi.sormunen@ttl.fi, p. (030) 474 8664.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

